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Bijeenroeping van de 
gemeenteraad 

 

Gemeentedecreet 
 
Artikel 26: 
De gemeenteraad kan enkel 
beraadslagen of beslissen als 

de meerderheid van de 
zittinghebbende gemeente-
raadsleden aanwezig is. 
De raad kan echter, als hij 
eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, 
ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige 
wijze beraadslagen of 
beslissen over de 
onderwerpen die voor de 
tweede maal op de agenda 
voorkomen. 
In die oproeping wordt 
vermeld dat het om een 

tweede oproeping gaat.  
In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van dit 
artikel overgenomen. 

 

 
1750 Lennik, 14-09-2012 

De voorzitter, 

Heeft de eer u 

uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op 
maandag 24-09-2012 te 20 uur in het gemeentehuis. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 25 juni 2012 

2. OCMW – Kennisname ontslag OCMW-raadslid Griet De Vriendt 

3. OCMW – Eedaflegging van opvolgend OCMW-raadslid na 

onderzoek geloofsbrieven 

4. Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring van het wegentracé – 

Verkavelingsaanvraag – Hunselveld – Dossiernummer 2012/V06-a 

5. Pajottenland Plus – Intergemeentelijk project “Met 5 troeven 

samen het Pajottenland duurzaam opbouwen”.  Projectfiche - 

Samenwerkingsproject tussen de gemeentebesturen - 

Goedkeuring 

6. Financiën – Advies gemeenteraadscommissie budget – 

Kennisname 

7. Financiën – Meerjarenplan 2012-2014 – Budget 2012 – 

Beleidsnota – Financiële nota – Goedkeuring 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24-09 -2012 

 
 
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 25-06 -2012 
 
Overeenkomstig artikel 33 van het gemeentedecreet, dienen de notulen van de vorige vergadering 
goedgekeurd te worden. 
 
 
2. OCMW – KENNISNAME ONTSLAG OCMW-RAADSLID GRIET DE VRIENDT 
 
De raad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Griet De Vriendt, dat werd schriftelijk 
ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. 

 
 
3. OCMW – VERKIEZING EN AANSTELLING VAN OPVOLGEND OCMW-RAADSLID NA 
ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN. 
 
Ingevolge het ontslag van OCMW-raadslid Griet De Vriendt wordt volgens art. 16§4 van het 
OCMW-decreet een nieuw OCMW-raadslid aangesteld, na onderzoek van de geloofsbrieven en de 
eedaflegging. 
 
 
4. RUIMTELIJKE ORDENING - GOEDKEURING VAN HET WEGENTRACE - 
VERKAVELINGSAANVRAAG – HUNSELVELD - DOSSIERNUMMER 2012/V06-a. 
 
De gemeenteraad beslist om de strook grond gelegen tussen de bestaande weggrens en de in de 
verkaveling bepaalde rooilijn in te lijven voor de symbolische waarde van 1 euro. 
 

 
5. PAJOTTENLAND PLUS – INTERGEMEENTELIJK PROJECT “MET 5 TROEVEN SAMEN 
HET PAJOTTENLAND DUURZAAM OPBOUWEN”.  PROJECTFICHE - 
SAMENWERKINGSPROJECT TUSSEN DE GEMEENTEBESTUREN - GOEDKEURING 
 
De overeenkomst in verband met het project “5 troeven voor het Pajottenland”, in het kader van 
PDPO 2007-2013 As 4: Leader, wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
6. FINANCIËN –ADVIES GEMEENTERAADSCOMMISSIE BUDGET – KENNISNAME 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de gemeenteraadscommissie budget 
over het budget 2012 en het meerjarenplan 2012-2014. 
 
 
7. FINANCIEN – MEERJARENPLAN 2012-2014 - BUDGET 2012 – BELEIDSNOTA – 

FINANCIELE NOTA – GOEDKEURING 

 
Het meerjarenplan 2012 -2014 en het budget 2012, bestaande uit de financiële nota en bijlagen, 
en de beleidsnota wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 
 
 
   

 


